
UCHWAŁA  Nr VI/46/19 

RADY GMINY STRZELECZKI  

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach 

nieruchomości położonych w miejscowościach Strzeleczki, Kujawy, Racławiczki i Komorniki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

506), art. 13 ust. 2 i 2a w zw. z art. 11 ust 2 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.1)) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach w drodze darowizny 

własności niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Strzeleczki: 

1) Nieruchomość położoną w Strzeleczkach przy ul. Rynek 4, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 578  

z mapy 2 o powierzchni 0,1160 ha, wchodzącą w skład księgi wieczystej OP1S/00037921/8, zabudowaną 

Domem Kultury w Strzeleczkach; 

2) Nieruchomość położoną w Kujawach przy ul. Prudnickiej 1, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 272/1 

i 272/4 z mapy 2 o łącznej powierzchni 0,0730 ha, wchodzącą w skład księgi wieczystej OP1S/00052655/3, 

zabudowaną Domem Kultury w Kujawach; 

3) Nieruchomość położoną w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 

373 z mapy 2 o powierzchni 0,1460 ha, wchodzącą w skład księgi wieczystej OP1S/00039361/8, zabudowaną 

Domem Kultury w Racławiczkach; 

4) Nieruchomość położoną w Komornikach przy ul. Szkolnej 2, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 349  

z mapy 1 o powierzchni 0,0554 ha, wchodzącą w skład księgi wieczystej OP1S/00056092/6, zabudowaną 

budynkiem stanowiącym świetlicę wiejską. 

§ 2. Nieruchomości opisane w § 1 będą darowane na cel publiczny z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

statutowej przez gminną instytucję kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, Dz. U. z 2019 r.  

poz. 270. 
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